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  ) 00:46:56(  ؟ القرآن قراءة نھاية عند التكبير حكم ما - 6

  ) 00:49:31(  ؟ القرآن ةقراء عند التجويد حكم ما - 7
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 ) 00:54:39. (  المضاربة بيع صورة توضيح مع التقسيط بيع معام�ت من معاملة عن الشيخ سئل - 9
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

الفاجلات يعين املرأة تكون هلا أسنان مرصوصة ، مرصوفة بعضها جبانب بعض كالؤلؤ ، ما يعجبها  ... :الشيخ 

، أما خلق اهللا فال يعجبها ، قال ذلك فتأخذ من هذا السن والسن الثاين يصري بينهما فلجة ، هذا الذي يعجبها 

اية احلديث عظيمة جدا ، ما قال املغريات  )المغيرات لخلق اهللا للحسن ( عليه السالم ختاما هلذا احلديث 

خللق وبس ، قال املغريات خلق اهللا للحسن ؛ فلو أن امرأة كان هلا جفن مينعها من أن ترى فعملت عملية جراحية 

ألن هذا  )لعن اهللا النامصات ( للحسن إمنا للنظر وهكذا نعود إىل أول احلديث ورفعت اجلفن ، هذا ليس 

يتعلق ببعض األسئلة ، النمص يف اللغة وزنا ومعىن النمص هو النتف كما نعرف مجيعا يف اللغة ال يعين مكانا من 

ره ، تعرفون قوله البدن دون آخر وإمنا يشمل أي مكان ينتف فيه هذا الشعر فيقال فالن نتف شعره ، منص شع

فطرة اهللا التي فطر (( منها نتف اإلبط ، إذا نتف اإلبط مسنون  ) ...خمس من الفطرة ( : عليه السالم 

فتخصيص النمص املذكور يف احلديث باحلاجبني فقط ، زاد بعضهم اخلدين فقط وما سوى  ...، ))الناس عليها 



ل واآلخر ، الطرف األول قال النمص ، ما قال منص ذلك جيوز ؛ فهذا صدم للحديث وضرب له يف طرفيه األو 

فسواء إذا منصت املرأة حاجبها أو خدها أو شاا أو  )للحسن ( احلاجب أو اخلد ، أطلق ؛ الطرف األخري 

ال فرق أبدا بني هذه وهذه وهذه ، كلهم األربعة اليت تنتف  "ومن يعش رجبا يسمع عجبا " حليتها ، امسعوا 

المغيرات لخلق ( و شارا أو حليتها دخلت يف قوله عليه السالم من أول احلديث إىل آخره حاجبها أو خدها أ

فضال عن شعر الذراع أو الساقني أوما شابه ذلك ؛ باختصار ال جيوز نتف املرأة لشيء من بدا  )اهللا للحسن 

ة ، وإذا كان كذلك فالزوج ال جتمال إال ما أذن الشارع به ، وقد ذكرت آنفا حديث نتف اإلبط ، هذا حكم املرأ

يرضى ا أن تكون ندا له فيكون هو ذو حلية وتكون هي أيضا ذات حلية وإال هذه ليست واردة اليوم ألن 

املهم فهو ال يرضى أن تكون ذات شارب أو حلية ، نقول أأنت الذي خلقتها أم  ...الرجال أصبحوا مقام النساء 

أأنتم تخلقونه أم (( واب بدون شك بني املسلمني اهللا هو اخلالق ربك الذي خلقها ؟ الشك أنه سيكون اجل

فإذا  ))وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون ((  ))نحن الخالقون 

بدك ترضى ذا الواقع الذي كتبه اهللا لك أرسل إليك امرأة تضاهيك يف شيء ما كنت تظن أا تضاهيك فاقبل 

  .مة اهللا عز وجل وارض مبا قسم اهللا لك تكون أغىن الناس قس

  هل يفرق بني وضع ووضع ؟ :السائل 

فالزوج ال يريدها كذلك ورا  )ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق ( : فإذا هنا يرد قوله عليه السالم  :الشيخ 

ة بأا ملعونة فيما إذا غريت خلق اهللا أراد كذلك فطاعة اهللا قبل طاعة البشر ، إذا كان هذا هو أيضا حكم املرأ

بدون عذر شرعي فما حكم الرجل يا ترى ؟ أنا أخشى أن تكون األرض مسكونة ، إذا كان النيب صلى اهللا عليه 

إىل آخره ، ترى هل الرجال ال يدخلون يف هذا النص ؟ اجلواب الفقهي  ) ...لعن اهللا النامصات ( وسلم يقول 

فظ مؤنث ، النامصات لو كان العكس لعن اهللا النامصني دخل يف هذا اجلمع النساء ؛ لفظا ال يدخلون ألن الل

ولكن العكس ليس كذلك ، اجلمع املؤنث ال يدخل فيه اجلمع املذكر ، أما اجلمع املذكر يدخل فيه اجلمع املؤنث 

.  

  ؟ ))وكانت من القانتين (( : احلليب 

منص احلاجبني أو اخلدين وهذا واقع مع األسف يف كثري من الرجال نعم ، إذا ما حكم الرجال أجيوز هلم  :الشيخ 

حىت امللتزمني حىت املتسنني أو القائمني بالواجب ؛ ألن اللحية ليست سنة فقط بل واجب فرض عني على 

املسلم أن يعفي عن حليته وال حيلقها ؛ لكن بعضهم وخباصة وهنا نقف قليال أن هناك رجاال حقيقة خلقهم اهللا 

وجل بأن يكونوا حربيني جتد وجهه كله مآلن شعر كله وما العهد عنك ببعيد هذه الصورة أمامكم ، خلقهم عز 



مع ذلك هؤالء ينصرفون  ...برهبة شديدة جدا خارجة للجهاد والقتال مع ذلك ، أم يف مثال ثاين عم يتطلع يف 

ذوا من خدودهم وليتهم فعلوا ذلك باملوسى فيما خلقهم اهللا فيه أو عليه فريون من اللطافة ومن الظرافة أن يأخ

لكن نتفا ، ترى هذا العمل منهم جائز ؟ نقول قلنا آنفا أم ال يدخلون يف اللفظ لكنهم يدخلون يف املعىن من 

باب أوىل ملاذا ؟ ألن الرجال يعلمون كالنساء أن اهللا عز وجل ميز النساء على الرجال ببعض اخلصال البدنية  

ة وحنو ذلك ؛ فإذا كان كما يقولون اليوم اجلنس الناعم اللطيف حرم اهللا عز وجل عليهن زينة ما كاجلمال والنعوم

، زينة ما ، من هذه الزينة النتف ؛ ترى أال يكون هذا حمروما على الرجال من باب أوىل ، هذا هو القياس 

يا ترى  ))وقل لهما قوال كريما وال تقل لهما أف وال تنهرهما (( األولوي الذي جيمع على القول به الفقهاء 

جيوز الولد يضرب أمه بكف ؟ ما ييجوز ، ما يف يف اآلية ، اآلية عم تقول ما جيوز تقول هلا أف ، يا ترى لو 

صفعتها بكف أال يكون هذا إهانة هلا وإيذاء هلا أكثر ؟ ال شك يف ذلك أبدا وهذا هو القياس األولوي ، فإذا  

نساء أن يغرين خلق اهللا جتمال بالنتف فألن ال جيوز ذلك للرجال من باب أوىل وأوىل كان اهللا عز وجل مل يأذن لل

.  

  شيخنا هل يفرق بني وضع عضو وإزالة أخرى ؟ :السائل 

  . ...أما إزالة عضو مثال اهللا خلق لرجل ستة أصابع كما نرى يف بعض املخلوقات  :الشيخ 

  .عاهات  :السائل 

  .عاهة ، أنا ال أمسيها عاهة نعم آه ، أنت تسميها  :الشيخ 

  .األوىل أن يسمى ابتالء من اهللا : سائل آخر 

صدقت ، ابتالء ؛ الشاهد شخص ذكر أو أنثى خلق اهللا له أصبعا سادسا إضافيا قد ال يكون هذا  :الشيخ 

دندنت األصبع عماال شغاال بل هو بطال ال يعمل ، هل جيوز استئصاله ؟ اجلواب أخذ من بياين السابق حينما 

فاآلن أقول زيد من الناس أو زينب من النساء خلق  )المغيرات لخلق اهللا للحسن ( : حول قوله عليه السالم 

اهللا له أو هلا أصبع زائد ، استأصلته أو تريد استئصاله ملاذا ؟ إن كان جتمال فهي ملعونة وهو ملعون ، وإن كان 

يشعر بأن األصبع الزائد يلي هي ما هي عماله تعرقل له  ألنه يعيق عمله ، هو مثال خياط أو هي خياطة ورمبا

عمله فيستأصله هلذا وليس جتمال فهو جائز ؛ ولكن ال يقولن أحد أنا أفعل هذا ليس جتمال وربه العليم مبا يف 

 الصدور يعلم أن احلقيقة الباعثة له هو التجمل لكن أمام الناس يتظاهر بأنه حلاجة وإزالة العقبة وحنو ذلك واهللا

عز وجل سيحاسبه على ما علم من نيته ؛ فإذا االستئصال جيوز وال جيوز على هذا التفصيل ؛ أما إضافة عضو 

بدل العضو املفقود فإذا كان املضاف إليه مأخوذا من إنسان سواء كان هذا اإلنسان حيا أو ميتا فال جيوز ؛ أما 



تا فسوف ميثل به ملصلحة غريه ؛ فال هذا وال هذا احلي فواضح بأنه سيضر به على حساب غريه ؛ أما إن كان مي

جيوز ؛ أما إن كان العضو املضاف إليه عضوا صناعيا كذراع أو ساق أو رجل أو حنو ذلك ما فيه مانع من ذلك 

ألن هذا إن كان العضو قد برت منه فهو عالج ملا عرض له وإن كان مثال وأنان هذا ال أتصوره يف األصل مل خيلق  

  اجة إىل قدم مثال فقد قلنا إذا كان حلاجة وليس للزينة جاز وإال فال ؛ هل بقي عندك من أسئلة ؟كذلك فهو حب

  بالنسبة الستعمال املرأة ألدوات التجميل هل يدخل يف التغيري للحسن خللق اهللا ؟ :السائل 

ة واملسلمون قد وا الشك أن التجميل الذي يسمى اليوم املكياج فهذا املكياج الشك أنه عادة أجنبي :الشيخ 

بعثت بين يدي الساعة بالسيف ( : يف أحاديث كثرية نبوية أن ال يتشبهوا بالكفار ، قال عليه الصالة والسالم 

حتى يعبد اهللا وحده ال شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري 

أمهاتنا وجداتنا ومن قبلهن ال يعرفن شيئا امسه مكياج ، فهذا املكياج ال شك أن )ومن تشبه بقوم فهو منهم 

لكن يف شيء معروف عند النساء بأنه تزين وجتمل ؛ فإذا كانت املرأة تريد أن تتزين لزوجها ويف عقر دارها فلها 

أن تتزين بكل زينة إال املكياج ألن فيه تشبها بالكفار ؛ أذكر أن يف سنن أيب داود حديثا عن أم سلمة أظن أن 

النساء النفساء يف عهد النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم كن يطلني وجوههن بالورس ، والورس نبات يصبغ لون 

طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ( أصفر فاتح ولعل هذا مما يشمله قوله عليه السالم 

ألنه تشبه باألوروبيات وخباصة كما تشاهدون مع ، فإذا تتزين املرأة بغري املكياج األورويب )ظهر لونه وخفي ريحه 

األسف من حرص النساء يف مالحقة املوضات اجلديدة ، أنا وقد بلغت كما ترون من الكرب عتيا أدركت مثال 

بعض النساء كانت املوضة إنه يصبغوا الشفتني بطوهلا من األول إىل األخري وأدركت زمنا وبطلت هذه املوضة ألنه 

ال واهللا أنا أردت أن أقول شيئا آخر ، يذكر أن من حماسن خلق الرجل أن يكون كما ثبت  ...إنه ثبت هلم أخريا 

يف مشائله عليه السالم ضليع الفم ؛ ملاذا ؟ ألن ضالعة الفم تساعد الرجل على الكالم والبيان والفصاحة وما 

تبهوا بعد لئي أن هذا الصبغ األمحر شابه ذلك ، بينما العكس من ذلك املرأة أن يكون فمها لطيفا طريفا ، فان

الشاهد هذه أدركتها وتلك،  ...يضخم الفم وهذا قباحة ؛ إذا حنن زيادة يف الغش بنحط هيك عالمة بسيطة 

لكن فيما بعد ظهرت موضة جديدة كان احلمرة الزم تكون مخرة قانية محراء يف األول كمان ما أعجبهم هذا ، 

ة املوضة اجلديدة احلمرة لوا فاهية ، هذا أمجل يعين وهكذا كل يوم موضة مضى زمان صارت املوضة أيش ؟ باخي

جديدة والنساء خفيفات العقول يف الغالب ، بيالحقوا املوضة كل يوم بيومه مما يذكرين لطيفة كنت قد قرأا مرة 

نا من السوق رجل مر بصاحبه وصاحبه مسرع قال له مالك مسرع ؟ قال زوجيت رغبت مين أن أشرتى هلا فستا

فلذلك ال  ...وها هو يف يدي وأنا أريد أن أدركها يف الدار قبل ما تطلع موضة جديدة وترتك الفستان هذا ؛ 



جيوز للمسلم أن يزين زوجته وميدها مبدده من وسائل املكياج ألن هذا يف احلقيقة تشبه بالكفار واهتمام مبا ال 

أيضا تكحيل العني ، الكحل مشروع لكن ختضري األجفان  ... جيوز االهتمام به يف اإلسالم ؛ غريه إيش بقي

هذا أيضا تقليد الكفار ، ختضري األجفان هذا غري الكحل ، فالكحل جائز بل لعل له آثار طيبة يف تعقيم العني 

الرسول   )خير أكحالكم اإلثمد ( وحنو ذلك ، الرسول عليه السالم وهو سيد البشر قاطبة كان يكتحل وقال 

تحل ذا اإلمثد فضال عن النساء وقد تواترت اآلثار عن السلف الصاحل أنه جيوز للمرأة أن تظهر يف كان يك

كحل العني ، وخضب اليد ؛ هذا مستثىن ، جيوز للمرأة إذا خرجت من " الطريق بغري زينة إال نوعني من الزينة 

الصحيح أن امرأة مات زوجها  دارها أن خترج كاشفة عن وجهها فقط ، ولو كانت قد اكتحلت فقد ثبت يف

عنها وهي حبلى فلما وضعت محلها تكحلت وجتملت للخطاب ، فرآها رجل من الصحابة امسه معروف بكنيته 

أبو السنابل ابن بعكك ، قال ال حيل لك أن تتزوجي إال بعد أن تقضي عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا ، فهمها 

ه وسلم تسأله ، قالت له بأنه أنا قد وضعت وقال يل فالن كذا وكذا ، ذلك وانطلقت إىل النيب صلى اهللا عليه وآل

قال عليه السالم كذب ابن بعكة أو كذب أبو السنابل انكحي من شئت ؛ فهذا وقع يف عهد الرسول عليه 

وال يبدين زينتهن إال ما (( : السالم وهو داخل يف رأي بعض املفسرين من السلف واخللف يف عموم قوله تعاىل 

ما ظهر منها هو الوجه والكفني ، الكحل واخلضاب هذا مستثىن ولذلك فال بأس للمرأة أن  ))هر منها ظ

تستعمل يف زينتها الكحلة يف عينيها خبالف ختضري جفنيها ، فهذه عادة من عادات الكفار أو الفاسقات الاليت 

  .ال يهمهن التزام عادات املسلمني ، نعم 

وا من جثة اإلنسان بدون متثيل يف جثته ويفيدوا النظر لإلنسان األعمى القرينة شفافة القرينة اليت يأخذ :السائل 

  ؟ ...دقيقة يشيلوا عن عني جثة امليت ويضعوا لعني السليم احلي 

سبق اجلواب وقلنا إن كان من ميت أو حي فال جيوز ؛ ألن يف ذلك بالنسبة للميت متثيال وبالنسبة  :الشيخ 

  .نعم  للحي إضرارا ؛

قلت قبل قليل يا ليتهم أخذوا الشعر عن اخلد أو من بني احلاجبتني باملوس فهل يفهم من ذلك : سائل آخر 

  ؟ ...جواز استخدام املوسى 

  .ال واهللا ال يفهم من ذلك لكن قصدت بذلك أن أقول حنانيك بعض الشر أهون من بعض  :الشيخ 

نة الزرقاء جبواز استخدام املوسى للشباب فبدأوا باالستخدام ألنه حقيقة أفىت بعض املشايخ يف مدي :السائل 

  .املوسى 

  .أحسنت جزاك اهللا خريا . كل ذلك تغيري خللق اهللا ! أعوذ باهللا  :الشيخ 



بالنسبة لزراعة األعضاء الكليتان ، اإلنسان ممكن يعيش بكلية واحدة أو ممكن بالرئتان ، سبق أنه ممكن  :السائل 

  حدة أو كلية واحدة فبهذا ممكن يكون منفعة لشخص آخر بده ميوت وانقاذ حياته ؟يعيش إما برئة وا

ما ترى في (( : أي نعم، حنن أيضا تكلمنا يف هذه املسألة كثريا وجوابنا بإجياز أن نذكر باآلية السابقة  :الشيخ 

عضاء فبعض األعضاء ربنا عز وجل كما نرى يف اإلنسان ظاهرا وباطنا نوّع فيه أ ))خلق الرحمن من تفاوت 

متكررة ومتعددة كاليدين والرجلني واألصابع وحنو ذلك ، ومن ذلك الكليتان ؛ لكن بعضها فريدة وحيدة كالقلب 

مثال ؛ فحينما خلق الرجل بقلب وبكليتني ما خلق ذلك عبثا البد من حكمة ، وإذ األمر كذلك وهو كذلك يف 

ش يف كلية أخرى فليتصدق بإحدامها أو ليبيعها ويعتاش منها خاصة املائة فال ينبغي للمسلم أن يقول إنه هو يعي

إذا كان فقريا ؛ فنقول ال والسبب يف ذلك وهذا حديث جرى بيين وبني بعض األطباء أنا كنت أقول انطالقا من 

خلق اهللا هذا الفقه والفهم يف الدين منطلقا من اآلية السابقة ومن دراستنا لبنية اإلنسان بقلب واحد بكليتني ما 

ذلك عبثا ؛ فأنا أقول لألطباء فضال عن غريهم من الذين تأثروا بكالم األطباء أنه ممكن اإلنسان يعيش بكلية 

واحدة ولذلك فيجوز هلذا اإلنسان أن يتطوع أو خيرج بأي طريق كان عن كلية واحدة ألنه يستطيع أن يعيش 

ا ثابت ألشخاص كثريين وللعربة أقول وأنا منهم باألخرى ، أنا أقول معهم يستطيع أن يعيش بأخرى ألن هذ

 ...شايفني هذا اإلنسان الذي يتكلم معكم بصراحة وبصوت جهوري كلييت هذه بطالة عطّالة ، واحلمد هللا لكن 

أريد أن أقول شيئا هذه الكلية تعطلت مين قبل سنتني أو ثالثة ومثلي كثريون جدا ، فلو كنت أتبىن ذلك الرأي 

يق حبيب إىل آخره قالوا يل هذا رجل حيتاج إىل مدد وأحسن من ميده هو قريبه وهو أنت ، شو وجاء إنسان صد

رأيك تتربع بكلية ؟ لو كنت أنا أتبىن ذلك الرأي أي جوازه كنت تربعت مثال بالكلية اليسرى فماذا أكون قد 

ل أنت تستطيع حينما فعلت أنا مع املستقبل البعيد ؟ عرضت نفسي للهالك ؛ ولذلك قلت ألحد األطباء ه

تقول إنه يستطيع أن يعيش بإحدى الكليتني فيتربع باألخرى هل تستطيع أن تقول يف املستقبل ال ميكن أن 

يعرض لذي الكلوة الواحدة مرض ما فيها فيكون هالكه فيها ؟ قال ال ما أستطيع ؛ إذا ليش فاحتني الباب جيواز 

السبري حنن يف  ...يف كلية من الكليتان على األقل شو بتقولون أنتم التربع بالكلوة واهللا خلقها كلوتني ؛ فإذا 

، فإذا هذه من الفائدة ؛ فاإلنسان يف سيارته إذا بده "احتياط  "أنتم بتقولوا أيش سبري   ...سوريا بنقول س 

ق هذا ربنا يلي خل" إطار احتياط  "ميشي مسافة قصرية أقصر بكثري من العمر الطويل فهو حباجة إىل سبري 

اإلنسان خلقه ذا االحتياط ، فأنت أيها الطبيب جبهلك أيها الطبيب وبتقول تربع ذا السبري هذا شو دراك 

  .غدا ينفجر ؟ لذلك ما جيوز هذا التربع إطالقا 

  ما فقه هذا احلديث ؟ )ال طالق في إغالق ( حديث  :السائل 



نفسية غري طبيعية غري جامع يف أفكاره غري ناظر لعاقبة  فقه هذا احلديث هو أن الزوج إذا طلق يف حالة :الشيخ 

أمره وإمنا هي ثورة غضبية غضب على زوجته حبق أو بباطل مش مهم راح مطلقها ، يف هذه احلالة الغضبية فهذا 

الطالق غري واقع شرعا ، اإلغالق يف تفسري الفقهاء له معنيان يلتقي أحدمها مع اآلخر ، يف نقطة واحدة وهي 

حتقق اإلرادة احلرة إذا صح التعبري أحد املعنيني ما ذكرته آنفا ، اإلغالق هو الغضب الذي يغلق على عدم 

صاحبه طريق التفكري السليم ؛ املعىن اآلخر هو اإلكراه ، اإلنسان يكره على التطليق وال يريده وهذا يقع كثريا من 

ء يغضب على صهره ورمبا يكون خمطئا يف غضبه بعض الناس آباء الزوجات ويلي يسموم أعمام األنساب هلؤال

فيأيت ويهدده ويقول له بطلق ابنيت وإال أقتلك هذه الساعة فيقول الزوج تفضل أنت طالق ، طلقها هو طلقها 

لكن هذا الطالق ما كان برغبة وبإرادة منه ، هذا الطالق غري واقع ، مع ذلك يوجد حىت اليوم من يفيت من 

طالق املكره واقع ، هذا خالف عموم الشرع كله بصورة عامة وخالف هذا احلديث  بعض أتباع املذاهب أن

اهللا عز  وجل قد حكى عن كليم اهللا موسى أنه فعل فعال لو فعله  )ال طالق في إغالق ( بصورة خاصة 

صحف املاسك لنفسه املدرك لعاقبة تصرفه لكفر ؛ ألنه ألقى األلواح وضرب ا األرض مثل اإلنسان بيأخذ امل

الكرمي ويضرب به األرض ، هذا لو فعله عامدا متعمدا لكفر ؛ ألنه إهانة لكالم اهللا عز وجل ، وموسى ألقى 

األلواح الذي فيها التوارة ، مىت ؟ ملا أبلغ بأن قومه اختذوا العجل من بعده ، عبدوه من دون اهللا تبارك وتعاىل ؛ 

فعل وضرب األرض باأللواح  هذه اليت فيها الصحف صحف  فهذه الثورة الغضبية منعته أن يفكر يف عاقبة ما

ابراهيم وموسى ، إذا كان هذا كليم اهللا يفعل مثل هذا فماذا نقول يف عامة الناس خاصة بالناس الذين ما عندهم 

جلد وما عندهم صرب ، وأخريا يأتينا حديث يف الصحيحني من حديث أيب بكرة الثقفي رضي اهللا عنه قال قال 

ترى لو قضى بني اثنني يف قضية  )ال يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان ( :  صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا

ما أعطى لزيد ما لبكر ولو فلس واحد هل ينفذ قضاءه يف حالة الغضب ؟ اجلواب ال ، ألن الرسول قال ال 

يته وييتم أطفاله يف ثورة يقضي ، ال جيوز أن يقضي فقضى فحكمه وقضاءه غري نافذ فما بالكم مبن خيرب ب

ال طالق ( غضبية بيقول لزوجته روحي طالق ، هذا من باب أوىل أن ال يكون نافذا ؛ لذلك قال عليه السالم 

  . )في إغالق 

شيخنا لو مسحت بالنسبة ملكياج املرأة أنت يعين جئت به على أسا أنه من باب تغيري خللق اهللا عز  :السائل 

  ؟ ...وجل 

  .من هذا الباب أنت نسيت املوضوع ليس  :الشيخ 

  



  .نعم  :الشيخ 

حديث له حكم املرفوع وهو يف املشكاة ويف صحيح اجلامع أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم  :السائل 

والكوبة كما راجعت إليها من معانيها  )نهى عن الكوبة وعن الغبيراء ( هكذا احفظ لفظها ) ى عن الكوبة 

  م حكم فضيلتكم بالنسبة للشطرنج فنرجوا التوضيح يعين هذا األمر ؟الشطرنج ، ونعل

  أنت تقول نعلم أم تريد أن تعلم ؟ :الشيخ 

  .نعلم أن شيخنا يبيح الشطرنج طبعا ضمن الشروط شروط معينة  :السائل 

  .متام أي نعم  :الشيخ 

  .وهذا احلديث ى عن الكوبة أي الشطرنج  :السائل 

اللفظ هو الُكوبة وليس الَكوبة ، هذه أوال ، ثانيا قلت يف أول كالمك إن من معاين  حسن لكن ضبط :الشيخ 

الكوبة الشطرنج فهذا صدر منك بقصد منك أم بدون قصد وأن الُكوبة معناها الشطرنج وليس من معاين الكوبة 

  الشطرنج يف فرق بني العبارتني أليس كذلك ؟

  .صدر مين بقصد  :السائل 

س ، فحينئذ ما هو املعىن املقصود ذا اللفظ يف حديث الرسول أهو الشطرنج أم غري طيب كوي :الشيخ 

الشطرنج ما دام الُكوبة إذا أطلقت يعىن ا أكثر من معىن واحد فمن معاين الُكوبة كما قلت الشطرنج ما هو 

  املعىن اآلخر ؟ مث مهما كان هذا املعىن اآلخر فأيهما الراجح ؟

  ال تضم هذه اللفظة كل هذه املعاين ؟يا شيخنا أ :السائل 

  .ال  :الشيخ 

  يعين إذا قلنا كلمة الُكوبة فهم أا النرد والشطرنج  ؟ :السائل 

ال ، ألن الُكوبة ليس هلا معان متعددة ، هو معىن واحد لكن بعضهم قد يفسرها بشيء وبعض يفسره  :الشيخ 

عين الشطرنج البد من مرجح وإال يكون أيش ؟ جمرد بشيء آخر ؛ لذلك إذا أردت أن ترجح أن لفظ الُكوبة ي

دعوى ؛ ثانيا وأخريا أقول احلديث ملا رواه الراوي جاء مفسرا فيه الُكوبة وهي أن الُكوبة الطبل ، الكوبة هو الطبل  

 الُكوبة مبعىن الطبل كما جاء يف رواية احلديث ...كما جاء يف مسند اإلمام أمحد وباستطاعتك أن تعود إليه ، 

نفسه هو املعروف عند العلماء ؛ فحينما يسردون األحاديث يف موضوع آالت الطرب يأتون ذا احلديث على 

أن املقصود به الطبل وحينما يتحدثون وخباصة شيخ اإلسالم ابن تيمية عن الشطرنج وعن حكمه يف اإلسالم 

ه حيتج حبديث النهي عن الكوبة ، وهو متحمس ومييل إىل حترمي هذه اللعبة الشطرنج ال جند له هو وال غري 



إن اهللا حرم على أمتي الخمر والميسر والُكوبة ( واحلديث لفظه يف مسند اإلمام أمحد ؛ من أجل الفائدة أقول 

وقال الراوي الُكوبة الطبل ؛ الشاهد أن ابن تيمية املتحمس واملندفع إىل حترمي الشطرنج ملا له من أثار سيئة يف  )

حتج مبثل هذا احلديث ال هو وال غريه ؛ ولذلك إن كان هناك من فسر الكوبة بالشطرنج فيكون املدمنني له ما ا

قد أخذ املعىن املرجوح وليس املعىن الراجح الوارد أوال يف نفس الرواية مفسرا ا الكوبة ؛ وثانيا أنا شخصيا اآلن 

  من هو ؟ حباجة أن أعرف من الذي فسر الكوبة بالشطرنج حىت أعود إليه هل تذكر

  .نعم أذكر  :السائل 

  من ؟ :الشيخ 

  .قرأا أنا و أحد طلبة العلم يف صحيح اجلامع وينقل هذا عن كتاب لسان العرب البن منظور  :السائل 

  .إذا يف لسان العرب  :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

حفظ أنت اجلواب أن طيب أنا سأعود إىل لسان العرب فإذا وجدنا من معاين الكوبة هو الشطرنج فا :الشيخ 

  .الراوي فسر روايته بالطبل وليس بإيش بالشطرنج 

  ؟ ...شيخنا هنا قيد معناها وما أطلق يعين على هذا  :السائل 

مش من عندنا التقيد ، مش من عندنا التقيد يا أخي ، التقيد من الراوي وهذه قاعدة أن الراوي أدرى  :الشيخ 

  .مبرويه من غريه فهذا حنن هو جوابنا 

  

  ما حكم التكبري عند إرادة ختم القرآن ؟ :السائل 

التكبري ال أصل له يف السنة الصحيحة وإمنا ذلك يف حديث يرويه علماء القراء واملتقنون منهم كابن  :الشيخ 

  .اجلزري يبني أا ال تصح 

  ابن اجلزري يذكر أا ال تصح ؟ :السائل 

  .نعم ال تصح  :الشيخ 

  .م تناقلوها بالسند يعين هذا أخذها عن هذا بسند متصل إىل الرسول عليه السالم هم يقولون إ :السائل 

  وهل كل سند متصل إىل الرسول يكون صحيحا ولو كان فيهم كذاب ؟ :الشيخ 

ال هم قصدوا بالتلقي وليس يعين فرق بني سند احلديث وبني تلقي القرآن يعين هذا قرأ على هذا ففعل  :السائل 

 ... وهذا التلميذ كان شيخا وقرأ على شيخه وفعل بالتكبري وهكذا بأسانيد ليس فيها انقطاع يعين أمامه التكبري



  ؟

ابن أيب النجود عاصم أنه الرجل معروف يف القراءة بأنه ثقة فتناقل القراء ذلك بالسند الصحيح إىل : سائل آخر 

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم مع القرآن يعين هذا املقصود 

  مقصود من ؟ : الشيخ

  .املقصود القراء الذين ناقشناهم ذه املسألة  :السائل 

  هذه دعوى وال موجودة يف الكتاب ؟ :الشيخ 

  .دعواهم ، إجازات حمفوظة يعين كل واحد ممن يلقي القرآن معه إجازة  :السائل 

  حمفوظة يعين متصلة أم مقطوعة ؟ :الشيخ 

  .متصلة  :السائل 

  د يف الكتاب أم مفقود ؟أين هذا موجو  :الشيخ 

  . ...موجود يف كتبهم وحمفوظام يعين يلي يأخذ إجازة على شيخ  :السائل 

معليش يا أخي أنا جماز بالقراءة لكن أنا أسأل إنه هل هذا مسطور يف كتاب بسند متصل ، أنا عم  :الشيخ 

و يذكر سند هذا احلديث ويقول أحيلك على كتاب ابن اجلزري الذي امسه النشر يف القراءات العشر ، هناك ه

  إن هذا اإلسناد ال يصح ، فإن كان املقصود بكالمك هو هذا فهذا مردود وإن كان شيئا آخر فأين هو ؟

  .مسعت أقوال اإلمام الذهيب كمان ينفيه ويضعفه : احلليب 

  .هو هذا  :الشيخ 

  

ه أو أراد املراجعة هل جيب التجويد يف طيب يا شيخ القراءة بدون جتويد خاصة إذا أراد أن يقرأ ورد :السائل 

  القراءة أم ال جيب ؟

التجويد أخي يف جتويد ويف ترتيل ، التجويد معناه كما نعلم مجيعا أنه مثال الغنة واإلخفاء واإلظهار ،  :الشيخ 

لك سواء هذا ميكن ولو باالستعجال ؛ فال جيوز أن تقلب اإلظهار إىل إقالب أو اإلقالب إىل إدغام أو ما شابه ذ

ورتل (( قرأت هذًا كما قال ابن مسعود يف بعض الروايات كهذا الشعر أو قرأت كما قال اهللا تعاىل يف القرآن 

  .هذا البد أن حيافظ عليه  ))القرآن ترتيال 

  .املقصود بدون غنة أو بدون مدود من أجل السرعة حىت يراجع  :السائل 

له أربعة فالبد من أربعة ، أيوه املد الطبيعي حركتني وما جيوز حركة من ال ، املدود ، املد املتصل ستة وأق :الشيخ 



  .أجل العجلة وهكذا 

  

شيخنا يف كتاب آداب الزفاف بتذكر أنه برتد على يلي بقولوا إن الرسول صلى اهللا عليه وسلم كره  :السائل 

ا تصف الكذب ألنه كان فيها القرام  أن الرسول عليه السالم كرهها أل ...الصورة اليت يف حديث السهوة 

خيول وهلا أجنحة فرديت أنت عليه أنه يف رواية عن عائشة أا كانت متخذة بني لعبها فرسا أو خيال وله أجنحة 

؛ اآلن قبل قليل قلت إنه ما جيوز الواحد يغري خبلق اهللا مع أنه يف اخليل الذي له أجنحة تغيري يف خلق اهللا وما يف 

  خيل له أجنحة ؟

إذا أنت حفظت شيئا وغابت عنك أشياء  أنا ملا قلت إنه ما جيوز تغيري خلق اهللا أي اهللا خلقك بلحية  :يخ الش

.  

  .أنا قصدي الصورة املتحركة الكرتون  :السائل 

طيب قصدك اآلن وضح إما باألول مل يتضح معليش إذا حنن غري السفينة ونقول الصور نفسها األصل  :الشيخ 

  . ...زة ؛ فاآلن أنت تقر صور عائشة أم تنكرها ؟ فيها أا غري جائ

  .بالنسبة يل أقرها بأا صحيحة ما دام الرسول أقر هلا ذلك ومسح هلا تلعب  :السائل 

  بس بس أنا ما بدي منك أكثر من هيك فأنت بتقرها ألن الرسول أقرها كويس ، :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

  رآها وأقرها هي اخليل ذوات األجنحة أم غريها ؟طيب شو هي الصورة اليت الرسول  :الشيخ 

  . ...حسب ما أذكر  :السائل 

  .يا أخي ال تفصل قل كلمة وغطاها خري الكالم ما قل ودل  :الشيخ 

  .نعم هي  :السائل 

  فإذا الرسول أقر شيئا شو يكون موقفنا ؟ :الشيخ 

  .اإلقرار  :السائل 

  تلفزيون ؟هل أقر الرسول عليه السالم لعب ال :الشيخ 

  .ال  :السائل 

إذا شو اإلشكال ؟ هذه واحدة ، أهم من هذه أنت حفظت شيئا من احلديث ومل حتفظ بقية احلديث ،  :الشيخ 

  الرسول شو قال هلا ملا رأى اخليل ذوات األجنحة هل تذكر ؟



  .إن املالئكة ال تدخل بيتا فيه كلب أو صورة  :السائل 

تذكر أنه قال ! ال هذا صار حرام لعب البنات ، قال هلا خيل أو خيول هلا أجنحة ال ، أعوذ باهللا ، لو ق :الشيخ 

  هذا ؟ هذا موجود يف آداب الزفاف أم أنت مش ذا الوادي ؟

  .قرأت بس املقطع األول  :السائل 

يبلغك أن  قالت يا رسول اهللا أمل! آه ، ملا قال عليه السالم هلا ذلك قال هلا متعجبا خيول وهلا أجنحة  :الشيخ 

  خيل سليمان كانت ذوات أجنحة أمل تقرأ هذا ؟

  .ال  :السائل 

  .إذا اقرأه  :الشيخ 

  

صورة البنوك اليت يقال عنها أا بنوك إسالمية ، يسموا املضاربة فهذه صورة إنه يذهب الرجل إىل  :السائل 

  ؟ ...البنك ويقول إنه يريد سيارة فيشرتي له البنك السيارة ويقسطها عليه 

ال ، هذه ليس هلا عالقة باملضاربة ، هو صورة من الصور عندهم لكن ليس هلا عالقة باملضاربة املزعومة  :الشيخ 

  .عندهم ، طيب كّمل 

على كل حال هذه موجودة فيقسطها عليه ويدفع القسط األول لكن النقطة إن البنك يشرتط عليه أنه  :السائل 

ونبيعها لغريك ولكن إذا خسرنا فيها تتحمل أنت اخلسارة ، إذا بعناها إذا مل تأخذها حنن ال نلزمك بأخذها 

  بسعرها ال نريد منك شيئا فنريد مشروعية هذا البيع ؟

  .هذه أين موجودة ؟ وليست موجودة عندنا  :الشيخ 

  .موجودة عندنا مصرف قطر اإلسالمي  :السائل 

  .يف مصرف قطر اإلسالمي هذه جديدة   :الشيخ 

  .ا الشيخ علي السالوس هو القائم على هذا وأجاز هلم هذه الصورة هذ :السائل 

  .هذه ليس هلا عالقة باملضاربة يعين هذا بيع بالتقسيط  :الشيخ 

لكن هو على أساس البنك يعين ما عنده هذه السلعة  أو السيارات أو كذا البنك وإمنا الرجل يريد أن  :السائل 

  ... ألف وليس معه املبلغ يشرتي السيارة من اخلارج مثال خبمسني

بارك اهللا فيك قبل أن تعرف إنه املضاربة  هي أن اإلنسان يعطي ماال لرجل ويقول له اشتغل ذه  :الشيخ 

األموال والربح مثالثة مناصفة مرابعة إىل آخره ، فإن ربح فله ما اتفقا عليه وإن خسر فال شيء له ، وبالعكس 



  .املضاربة  ذهب ماله وذهب ذاك تعبه ، هذه هي

  .اإلشكال أم يسموا هكذا يسموا مضاربة  :السائل 

على   ...إذا يسموا بغري امسها هذه أشكل ؛ يف احلقيقة الصورة اليت عرضتها اآلن ألول مرة أمسعها ؛  :الشيخ 

  كل حال مش مهم قضية االسم يعين بقدر ما هو املهم احلقيقة ، أعد علّي الصورة كيف ؟

لصورة أنه يذهب إىل شركة السيارات أوال فيعرف قيمة السيارة مثال خبمسني ألف نقدا مث يذهب إىل ا :السائل 

البنك ويقول له أنا أريد أن أشرتي سيارة ماركتها كذا أو نوعها كذا وهي يف اخلارج خبمسني نقدا ، فيقول له أنا 

ينه عقدا ، هذا الذي بلغين من عدة إخوة يعين أريدك أن تشرتيها يل وأنا أعطيتك املبلغ بالتقسيط فيكتب بينه وب

، يكتب له عقد عقد مبدئي يسمونه تقريبا ويذهب البنك ويشرتيها له ويقول له إذا مل تأخذ هذه السيارة حنن ال 

نلزمك بأخذها ولكن نبيعها لغريك فإذا ما خسرنا شيئا من املال تعوضنا إياه ألنك اآلن خصصنا لك هذا املبلغ 

  .رتي هذه السيارة إال لك وإذا ما خسرنا منها شيئا خلص أنت وشأنك وما كنا نش

يف نقطة هنا ألنه على الظاهر ظاهر ما مسعت مبدئيا أقول جيوز لكن يف نقطة ليست واضحة يف   :الشيخ 

كالمك ، قلت هو يذهب إىل الشركة ، الشركة مثال السيارة اليت هو اختارها تطلب منه نقدا مخسني ألفا مثال 

  ب البنك يأخذ منه نفس السعر ؟ أم يأخذ منه أكثر ؟طي

  .يأخذ أكثر  :السائل 

  .ها ، هذه بقى ترجع لقضية بيع التقسيط ، حنن بيع التقسيط ال جنيزه  :الشيخ 

  . ...هذا معروف لكن نتكلم على  :السائل 

ك جيوز ألنه إذا قلت لك ال ، امسح يل ما بين على فاسد فهو فاسد ، ولذلك أنا ما أريد أن أقول ل :الشيخ 

  .جيوز معناه أنه حكمت أن املعاملة جائزة 

  . ...يعني معروف احلمد هللا  رأيك يف مسألة التقسيط ؛ لكن أنا أردت أن أنظر إىل الصورة  :السائل 

يا أخي أنا فهمت شو بتقصد لكن إذا قلت لك جيوز دون ما ألفت النظر إىل أن بيع التقسيط ال جيوز  :الشيخ 

ذا استفدت أنا وأنت ؟ أفدنا الذين يتعاملون مبعاملة من أنواع املعامالت الربوية وهي استغالل حاجة احملتاج ما

  .والتحكم بالسعر أن التقسيط غري مثن أيش ؟ الكاش كما يقولون هنا 

  .طيب شيخ مسألة التورق  هذه كذلك مشهورة هناك  :السائل 

خ عن البنك ما وضحه السائل ، البنك اإلسالمي إذا أراد أن يشرتي حقيقة فيما يتعلق بسؤال األ: سائل آخر 

بضاعة ألحد العمالء فإنه يطلب منه أن حيضر فاتورة بسعر النقد مثل ما تفضلت ووضحت له لكن هناك أمر 



آخر أخونا السائل ما ذكره قد يكون ال يعلم به وهو أن البنك عند ما يعرف بسعر النقد يف ذلك املكان يطلب 

ه أن يعرف من العميل أن يذكر للبنك املدة الزمنية اليت يرغب يف تسديد املبلغ خالهلا ، فإذا كانت يف سنة من

تكون األرباح سبعة باملائة يف سنتني تكون األرباح أربعة عشر يف املائة وهكذا ، وإذا ما مت االتفاق بني الطرفني 

عقد بيع شراء بينه وبني البنك اإلسالمي  قبل أن ميتلك  فإن هناك بند آخر يشرتط البنك اإلسالمي وهو أن يوقع

البنك اإلسالمي السيارة من العميل الذي من التاجر األول  يعين فهنا باع البنك اإلسالمي بضاعة ال ميلكها 

  .لعميل قبل أن يشرتي من التاجر ، هذا التوضيح أردت أن أبينه 

لواقع لكن أخونا الوليد هنا فرض صورة يريد اجلواب عنها بغض جزاك اهللا خريا ، هذا يف احلقيقة هو ا :الشيخ 

النظر عن ذيوهلا ؛ لكن حنن لو سألناه هل هذا الذي حكيته عن البنك اإلسالمي هنا هو الواقع هناك ، ميكن 

رايح يقول ما أدري ، وقد يقول ال هذا ليس هناك هكذا ؛ فلكل سؤال جواب فهو سأل هذا السؤال ولفتنا نظره 

أن أصل السؤال مبين على شيء غري مشروع وبيع التقسيط والتفاصيل اليت أنت ذكرا هنا بال شك تؤكد  إىل

  عدم مشروعية هذا البيع وهذا العقد ؛ لكن أنت عندك جواب على هذا السؤال ؟

  .ال ال ، ال أدري  :السائل 

  .هذا هو  :الشيخ 

  فحقيقة بناء على الفتاوى اليت مسعت من فضيلتك فبيان آخر قادم من قطر أخونا أبو عبد اهللا: سائل آخر 

وغريك من علماء املسلمني الذين قالوا إن هذا البيع حرام ، من البنود اليت ذكروها أن الوعد يف الشراء غري ملزم 

سواء البنك اإلسالمي يف قطر أن يتخلص من هذه الصورة فقط فقالوا الوعد بالشراء غري ملزم لكن حنّمل العميل 

  . ...خلسارة إذا بيعت البضاعة لغريه ا

صورة نقدا خبمسني البنك اشرتاها يعين للبنك ألنه يشرتي سيارات كثرية فإنه يشرتي بسعر أرخص  :السائل 

  ؟ ...ويبيعها خبمسني لنفس هذا الرجل هل هذه الصورة جائزة ؟ يعين لو أن الرجل 

، ملا بوجه السؤال التايل لك وجتيب أنت عليه ، فهمت فهمت عليك ورايح تعرف أين فهمت أم ال  :الشيخ 

حنن الصورة السابقة أن وكالة السيارات تبيع السيارة كذا موديل خبمسني ألف نقدا سألتك أنا من قبل هل البنك 

يبيع خبمسني تقسيط قلت ال ؛ أما اآلن تطور السؤال واملوضوع وتطور اجلواب ، قلت ال ابنك يبيع بالتقسيط 

  .الذي بتبيعه الوكالة بالنقد بنفس السعر 

  .أنا افرتضت الصورة األخرى  :السائل 

معليش اآلن قلت هيك ، أنا ما قلت عليك غري هيك ؛ اآلن قلت هيك هي صورة حقيقة هي صورة  :الشيخ 



  خيالية أنا ما يهمين التحقيق اآلن لكن هذه الصورة غري تلك ، اآلن أنا أسألك الصورة هذه إن كانت خيالية أو

  . ...كانت حقيقية ، إن كانت حقيقية 


